
 

                                                         
  

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. 

Společná část MZ 

Zkušebními předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a druhý předmět (žák 

volí mezi cizím jazykem a matematikou). Zkoušky společné části MZ se konají formou 

didaktických testů. 

Profilová část MZ 

Profilová část MZ se skládá ze zkušebních předmětů: 

 český jazyk a literatura, 

 cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ), 

 2  dalších povinných zkoušek (ze zkušebních předmětů dle ŠVP). 

Zkouška z českého jazyka a literatury se koná vždy formou písemné práce a formou ústní 

zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Zkouška z cizího jazyka (pokud si ji žák zvolí) se koná vždy formou písemné práce a formou 

ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ředitel školy stanovil nabídku zkoušek profilové části maturitních zkoušek pro 

jednotlivé obory vzdělání ve školním roce 2020/2021 takto: 
 

Obor vzdělání: 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 

Povinné zkoušky: 

Český jazyk a literatura – zkouška má 2 části: 

- ústní zkouška před zkušební komisí – příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut, 

- písemná práce – délka trvání nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání, minimální 

rozsah textu je 250 slov. 

 

Anglický jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ)  – zkouška má 2 části: 

- ústní zkouška před zkušební komisí - příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut, 

- písemná práce – délka trvání nejméně 80 minut včetně času na volbu zadání, minimální 

rozsah textu je 200 slov. 

 

Technologie - ústní zkouška před zkušební komisí. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

Praktická zkouška z odborných předmětů – kombinovaná písemná zkouška. 

Praktickou zkoušku koná žák 2 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut. 

 

Obor vzdělání: 36-44-L/51 Stavební provoz 

Povinné zkoušky: 

Český jazyk a literatura – zkouška má 2 části: 

- ústní zkouška před zkušební komisí – příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut, 

- písemná práce – délka trvání nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání, minimální 

rozsah textu je 250 slov. 

 

Anglický jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ)  – zkouška má 2 části: 

- ústní zkouška před zkušební komisí - příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní 

zkouška trvá nejdéle 15 minut, 

- písemná práce – délka trvání nejméně 80 minut včetně času na volbu zadání, minimální 

rozsah textu je 200 slov. 

 

Technologie - ústní zkouška před zkušební komisí. 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

 

Maturitní práce s obhajobou – zkouška má 2 části: 

- zpracování ročníkového projektu na vybrané téma dle stanovených kritérií, 

- prezentace a obhajoba projektu před zkušební komisí. 

Příprava k obhajobě maturitní práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá 

nejdéle 15 minut. 

 

 

 
V Ostravě dne 26. 10. 2020                                                                            Mgr. Lukáš Šubert 

                                                                                                                              ředitel školy 
 


